
 

 

 

Boletim de Monitoramento | 13 de Agosto de 2019 

Sobre a GFIA  

A Federação Global de Associações de Seguros (GFIA, na sigla em inglês) é uma associação sem 
fins lucrativos criada para representar as associações de seguros nacionais e regionais que atendam 
aos interesses gerais das empresas de seguro de Vida, Saúde, Seguros Gerais e Resseguro. A 
instituição tem como objetivo fazer representações aos governos nacionais, reguladores 
internacionais e outros em nome do mercado segurador mundial. Com 40 instituições associadas, 
entre elas a CNseg, a GFIA representa cerca de 87% do total de produção de prêmio de seguros no 
mundo. 

Semanalmente, a GFIA distribui aos seus membros um Boletim com um compilado de consultas, 
publicações e notícias com o objetivo de contribuir para um diálogo internacional sobre questões de 
interesse comum do mercado segurador. 

Para mais informações sobre a GFIA, acesse seu site institucional: http://www.gfiainsurance.org/en/.  

Consultas e Publicações Recentes 

No dia 19 de agosto, o Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) publicou as respostas 
da consulta sobre a "dissolução da solvência de derivativos prejudicados".  

Recortes de Imprensa 

 Tecnologia 

Uso da IA irá contribuir significativamente para aumento na arrecadação de prêmios até 2024 (The 
Actuary) A inteligência artificial (IA) ajudará a cobrir US$ 20 bilhões em prêmios de seguro até 2024, 
um aumento de mais de quinze vezes em relação à previsão de £ 1,3 bilhão para este ano. 

A AXA XL está elaborando novos produtos para cobrir riscos cibernérticos “ocultos” (Commercial 
Risk Europe) A AXA XL está reavaliando as condições gerais de suas apólices cyber para lidar com 
riscos cibernéticos “ocultos”, também conhecidos como non-affirmative cyber risks, disse a 
seguradora à Commercial Risk Europe… 

 Macroeconomia e Resseguro 

Espera-se que o mercado de seguros da China receba mais investimentos estrangeiros (Asia 
Insurance Review) Desenvolvimentos recentes no setor de seguros da China resultaram em um 
mercado mais aberto, oferecendo oportunidades de investimentos estrangeiros viabilizando um novo 
cenário para seguradoras chinesas e investidores domésticos em companhias de seguros 
estrangeiras (foreign invested insurance companies - FIE), de acordo com um relatório da firma de 
advocacia internacional Allen & Overy… 

O regulador de seguros indiano pede que as seguradoras acelerem o pagamento de indenizações 
por inundações (Insurance Business Magazine) O regulador de seguros da Índia pediu às 
seguradoras que acelerem a liquidação de sinistros em estados afetados pelas enchentes das 
chuvas de monção… 

 Outros 

http://www.gfiainsurance.org/en/
https://www.fsb.org/2019/08/public-responses-to-consultation-on-solvent-wind-down-of-derivatives-and-trading-portfolios/
https://www.theactuary.com/news/2019/08/ai-insurance-premiums-to-soar-by-2024/
https://www.commercialriskonline.com/axa-xl-working-tackle-non-affirmative-cyber-cover-suite-of-products/
https://www.asiainsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/47996/Type/eDaily/China-insurance-market-expected-to-welcome-more-foreign-investment-Law-firm
https://www.insurancebusinessmag.com/asia/news/breaking-news/indian-regulator-asks-insurers-to-speed-up-settlement-of-flood-claims-175542.aspx
https://www.insurancebusinessmag.com/asia/news/breaking-news/indian-regulator-asks-insurers-to-speed-up-settlement-of-flood-claims-175542.aspx


Revelado – redução significativa nas perdas por catástrofe no primeiro semestre do ano (Insurance 
Business Magazine) As perdas econômicas globais por catástrofe atingiram US$ 44 bilhões no 
primeiro semestre de 2019, segundo estimativas do Instituto Swiss Re… 

GlobalData vê benefícios a longo prazo quando as seguradoras se afastam do carvão (Reinsurance 
News) A GlobalData disse que, apesar de perder a curto prazo, a transição da indústria de 
resseguros do carvão deverá resultar em consideráveis benefícios a longo prazo ... 

Com o preço certo, não existem riscos ruins (Insurance Journal) É uma verdade bem conhecida em 
nosso setor que nem todos os riscos são criados iguais e, para as seguradoras, que alguns riscos 
são mais arriscados que outros ... 

Espere mais convergência de seguros/resseguros e securitizações ligadas a seguros (ILS) por meio 
de fusões e aquisições (Artemis) A atividade de fusões e aquisições (M&A) deverá continuar 
impulsionando uma maior convergência de seguros e resseguros tradicionais com o mercado de 
títulos vinculados a seguros (ILS), a S&P Global Ratings espera… 

Títulos de 100 anos são uma tentação perigosa (Bloomberg) A dívida do século na Áustria teve um 
desempenho muito melhor do que a Argentina em termos de valor, mas mesmo as coisas mais 
seguras carregam riscos reais nessa duração… 

Aspas do Presidente 

Notícia Referenciada: O regulador de seguros indiano pede que as seguradoras acelerem o 
pagamento de indenizações por inundações 

“As inundações que estão ocorrendo em diversas cidades na Índia evidenciam a vulnerabilidade das 
pessoas ao risco provocado por catástrofes naturais. No Brasil, as enchentes e o cenário de 
exposição a esse risco infelizmente também são frequentes nas grandes cidades. Segundo dados 
da FenSeg, estima-se que mais de 33 milhões de brasileiros estão expostos ao risco de enchentes e 
inundações, e 90% das perdas oriundas destes eventos não possuem seguro ” 

Marcio Serôa de Araujo Coriolano 

 

https://www.insurancebusinessmag.com/au/news/technology/revealed--huge-slump-in-catastrophe-losses-in-first-half-of-the-year-175467.aspx
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https://www.insurancejournal.com/news/international/2019/08/14/536174.htm
https://www.artemis.bm/news/expect-more-re-insurance-ils-convergence-through-ma-sp/
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https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-08-19/100-year-bonds-are-a-dangerous-temptation?srnd=premium-europe
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